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Amintiri din Sf apostolic catolic 
Biserica asiriană din Est 

Sanctitatea Sa ¥ Mar Yousip Khnanisho 
Arhiepiscop de Shamisdin și Rustaqa 
joi, mai 18, 1893 (Mar Ishoo, Turcia) 

la 
duminică, iulie 3, 1977 (Bagdad, Irak) 

O Scurtă biografie 

Cu câteva secole în urmă, asirienii au fost trece printr-o fază periculoasă în 

istoria lor lungă și versatil. Ei au fost înconjurați din toate părțile de fanatici și non-

creștine naționalități, care a făcut nici un secret din intențiile lor rele să le hărțuiască 

în mod constant, cu excepția cazului în care a renunțat la credința creștină lor. 

Asirienilor au fost supuși la tot felul de crime atroce de la crime la fosnet de 

animalele lor, răpirea și atacurile asupra femeilor lor tinere, și mai rău, comiterea 

unor acte de sacrilegiu împotriva eclesiasticilor și a sfințit proprietăți bisericești. 

De la primul secol, Biserica din Răsărit consacrat prelaților săi din mijlocul 

unui ansamblu de colegii lor. Elevație arhiepiscopii sau episcopii la următorul rang 

superior a fost tratată în mod similar. În cazul unui See fiind vacant ca urmare a 

trecerii în neființă a deținătorului anterior al biroului, o dată a fost stabilit pentru a 

organiza alegeri pentru un succesor. prelați de calificare, din diecezele larg 

răspândite ar proceda imediat la locul predeterminat, în cazul în care ar avea loc 

desfășurarea procesului de vot. Fiecare prelat a fost însoțit de un alai destul de 

mare care călătoresc în zile, săptămâni sau luni, prin teren foarte dur și de munte 

sau deșert arid. Cel mai adesea, calea lor va traversa teritoriile locuite de membri 

ai tribului prădăciune sălbatice și barbare care vânați victimele lor nevinovate să 
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jefuiască și să ucidă. Cei care au scăpat de la moarte la mâinile bandiți au pierdut 

viața prin boală, epidemii sau accidente care rezultă dintr-o lungă călătorie foarte 

obositoare a făcut, fie pe jos, fie pe partea din spate a catâri, singurul mijloc de 

transport disponibil la acel moment. 

Pentru a proteja împotriva acestor catastrofe dezastruoase suferite de 

Biserică, de fiecare dată când o adunare a fost chemat să aleagă un prelat, ierarhia 

a venit cu o propunere rezonabilă, care ar reduce riscul de a pierde atât de multe 

vieți prețioase, din care toate s-au dedicat serviciului Domnului și omenirii. Pentru 

a administra domeniile lor, cu o mare înțelepciune și diligență, au prezentat o 

recomandare la conducerea temporală, clerul și laici, ceea ce sugerează că, în 

circumstanțele predominante, ar fi recomandabil să nu organizeze alegeri pentru 

episcopi, arhiepiscopi și-Patriarhul Catolicos, capul suprem al Bisericii, ci de a 

institui un sistem ereditar în cazul în care un prelat, după moartea sa, urmează să 

fie urmat de un moștenitor aparent adus de la naștere în celibat strictă disciplină 

Biserică. Moștenitorul a fost consacrat, dacă el a fost găsit că posedă toate virtuțile 

și alte calificări necesare unei persoane care a fost să-și asume conducerea 

spirituală a turmei încredințate grijii lui. Pe lângă faptul că stăpânit ritualurile și 

liturghiei, palmaresul său ar trebui să fie lipsită de orice greșeli care sunt 

incompatibile cu principiile de bază ale bisericii. El trebuie să jure credință să fie 

fidel Capul Bisericii și promisiunea de a sluji Biserica abnegatie, cu devotament, 

sacrificiu de sine și de integritate. 

Această ipoteză a fost deliberat minuțios de către conducerea temporală și 

după consultarea cu urmașii lor au ieșit în unanimitate în favoarea propunerii. 

Astfel, sfatul ierarhic a fost pe deplin aprobată cu cea mai mare convingere de 

conducerea cu consensul general al poporului. 

Într-o sesiune specială a Sinodului a fost adoptat această propunere și a 

adoptat ca lege sindic. Această lege a cere fiecare prelatului să aibă cel întâi născut 

nepotul său patern a adus sub supraveghere bisericească, să fie instruiți în totalitate 

în învățăturile complicate ale dogmei Bisericii în pregătire pentru a putea moșteni 

titlul și autoritatea episcopală exercitată de predecesorii săi la momentul respectiv 

decesului său. Biserica, de asemenea, a pus orientări specifice cu privire la modul 
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în care moștenitorul este de a fi ridicat de la copilărie la adulte, în scopul de a se 

califica pentru preluarea biroului spiritual foarte apreciat. 

Acesta a fost în conformitate cu această tradiție de lungă durată a Bisericii 

din Răsărit, mama regretatului Arhiepiscop Mar Yousip Khnanisho, când a conceput 

cu copilul ei, care a fost dedicat în slujba Domnului, exercitată de auto-negare prin 

abținerea de la toate alimente preparate din carne de animale sau de carne fiind 

unul dintre ingredientele, până în momentul în care a fost născut în 1893. din 

momentul în care sa născut, Mar Yousip Khnanisho a fost adus în deferență rigid la 

cerințele canonice. 

Cele mai multe Asirienii sunt conștienți de faptul că Mar Yousip provine 

dintr-o linie lungă de succesiune în familia Mar Khnanisho, numele suportat de toți 

Arhiepiscopii care aderă la Scaunul Shamisdin al doilea cel mai înalt biroul din cadrul 

Bisericii din Răsărit. Această celulă Arhiepiscop de Shamisdin și Rustaqa a fost 

localizat în satul Mar Ishoo în provincia Shamisdin, Turcia. Manastirea Ishoo Mar, 

construită la începutul secolului al 5-lea, conținea biroul și reședința oficială a 

Arhiepiscopului. 

Familia Mar Khnanisho este bine cunoscut pentru evlavia sa, blândețe și 

noblețe. Potrivit unor documente istorice conservate, douăsprezece Arhiepiscopi 

au ocupat această funcție înaltă în cadrul administrației Bisericii, toate acestea s-au 

dovedit, fără nici o umbră de îndoială, să fie înzestrat cu soliditate spirituală, virtuți 

neștirbiți, perspicacitate și înțelepciune; în plus, fidelitatea și devotamentul lor față 

de liderii bisericii au fost întotdeauna univocă și unfaltering. Mormintele părinților 

lor cinci sfinți, îngropat în templul Mănăstirii Ishoo, pot fi cu ușurință discernut de 

pietre gravate încă intacte. Mormintele altor trei arhiepiscopi decedați nu a putut 

fi găsită ca templul a suferit numeroase modificări în cursul ultimelor câteva sute 

de ani. 

Al nouălea Arhiepiscop, în această linie de succesiune a fost pus să se 

odihnească în Biserica Bnai Shmooni în satul Charookhinn din provincia bothan, 

Turcia. El se întorcea dintr-un pelerinaj în Țara Sfântă, când a fost brusc infectat cu 

o boală fatală care a pus capăt vieții sale. A zecea Arhiepiscopul de Shamisdin a 

murit în cursul uneia dintre vizitele sale de rutină ale diferitelor parohii aflate sub 
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jurisdicția sa. La cererea enoriașilor săi credincioși, care l-au venerat profund, a fost 

internată în Biserica Mar Tooma Shlikha (Sfântul Apostol Toma), Biserica din satul 

Baloolan, Targawar și nord-vestul Iranului. 

În urma primului război mondial, Mar Iskhaq Khnanisho, al unsprezecelea 

Arhiepiscop în linia lui, a pierdut viața prețioasă, așa cum a făcut multe alte mii de 

oameni săi care au pierit, în timpul exodului lung din patria lor strămoși în Turcia și 

Iran-au munți semeți încrucișate și ravene adânci în căutarea unui refugiu sigur să 

se odihnească oasele obosite. Holeră și alte boli mortale au luat viața a două treimi 

din întreaga populație asiriană. Mar Iskhaq Khnanisho, care a fost considerat a fi un 

adevărat sfânt, a fost îngropat în Kermanshah, un oraș la granița de est a Iranului. 

Un altar a fost construit pe mormântul său, la care mii de oameni, din toate sectele 

religioase, fac pelerinaj în fiecare an, din toate părțile din Iran. 

Al doisprezecelea și ultimul dintre arhiepiscopii familiei Mar Khnanisho a 

donat bisericii a fost Preafericirea Sa regretatul Mar Yousip Khnanisho, Dumnezeu 

să-l odihnească. El a fost chemat la cer de Tatăl său Ceresc duminică, a treia din iulie 

1977, în orașul Bagdad, capitala Irakului (Bet-Nahrain). La o vârstă fragedă, în timp 

ce un băiat el a fost conștient la ce poziție sublimă a fost dedicat, astfel, el a învățat 

pe de rost riturilor euharistice complete, efectuate în biserică de către un diacon 

sau preot. El a fost îndrumat în mod adecvat de un savant învățat, părinte rehana, 

unchiul tatălui său, care era bine versat în aramaică, limbile rusă și turcă și o 

autoritate în teologie de Est. Reverendul Rehana a fost șeful Seminarului din 

Mănăstirea Mar Ishoo și a predat cursuri la un număr de studenți care studiază 

pentru preoție. Din acest Seminar mulți gradat pentru a deveni episcopi și preoți în 

diferite eparhii și parohii. 

Când el a fost un tânăr în vârstă de doisprezece ani, Mar Yousip a fost 

hirotonit diacon. Până la 1912 Mar Yousip a dobândit deja o cunoaștere 

aprofundată a teologiei, și, prin urmare, el sa dovedit a fi potrivite pentru a fi 

hirotonit preot. In anul 1914, la începutul primului război mondial 1, el a fost trimis 

ca delegat, reprezentand Arhiepiscopul Mar Iskhaq Khnanisho, pentru a participa 

la o întâlnire cea mai importantă numită de Sfinția Mar Binyamin Shimun, Catolicos-

patriarh la celula patriarhal în Qudchanis, Turcia. Sensul a fost menit să discute 
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efectele războiului mondial asupra Bisericii și a națiunii și să se pregătească pentru 

schimbările care au fost de așteptat să aibă loc. Acolo, a fost consacrat Episcop luni, 

al 10-lea luna august 1914 de către Sanctitatea Sa și a fost numit asistent al 

Patriarhului. 

El a rămas în Qudchanis până în 1916, când asirienii au trebuit să-și 

părăsească patria și toate averile lor lumești, ca urmare a Marelui Război. După 

asasinarea trădătoare a Patriarhului Mar Binyamin în 1918, Mar Yousip asumat într-

o mare măsură, conducerea națiunii, până când asirienii au sosit în taberele de 

refugiați, înființat de Crucea Roșie și Liga Națiunilor, la Baaqooba, Irak în 1918. în 

decembrie 1918 a fost lordului ridicat la rangul de arhiepiscop în Bagdad Irak, de 

către regretatul Patriarh Mar Paulus Shimun. 

Atunci când Mar Eshai Shimun, catolicos-patriarh, a fost exilat în 1933 de 

către regimul monarhicã marionetă al Irakului, Mar Yousip Khnanisho a fost 

încredințată administrarea Bisericii din Irak și din Orientul Mijlociu. 

În anul 1973, când Mar Eshai Shimun a demisionat din poziția sa ca Patriarh 

Catolicos, Mar Yousip Khnanisho a fost investită cu atribuții de administrare a 

Bisericii din Est în întreaga lume. În același timp, guvernul irakian a emis un decret 

de numire republican Mar Yousip Khnanisho ca șef suprem al tuturor asirieni din 

Irak. 

Duminică 3 iulie 1977 la 01:10 Preafericitul Părinte a murit în Bagdad, Irak. 

Moartea sa a coincide cu sărbătoarea celebrată în fiecare an, în memoria lui Mar 

Tooma Shlikha (Sfântul Apostol Toma). 

Serviciile sale funerare s-au desfășurat miercuri 06 iulie 1977, la Biserica Mar 

Gewargis în Dora, o suburbie a Bagdadului. A lua parte la serviciile a fost Prea 

Fericitul Mar Narsai, Arhiepiscop al Libanului, care a zburat de la Beirut pentru 

ocazie, asistat de Mar Daniel, Episcopul Kirkuk, Irak, și un număr foarte mare de 

preoți și diaconi. Mai mult de douăsprezece mii de oameni au venit din toate părțile 

Irakului pentru a participa la procesiunea funerară acestei figuri și venerat sfânt 

care a fost iubit și adorat de toți cei care l-au cunoscut. Un număr mare de demnitari 

au participat la ceremoniile funerare, printre care un oficial guvernamental de rang 
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înalt care reprezintă Excelența Sa Ahmed Hassan Al Bakar, Președintele Republicii 

irakiene, alți miniștri și oficiali, catolic Arhiepiscopul Romano care reprezintă Sfinției 

Sale Papa ca ambasador în Irak, Sanctitatea Sa Mar Polus Shekho, Patriarhul Babel 

al Bisericii Caldeene, Preafericirea lui Mar Ignațiu Zakka de Biserica Ortodoxă 

Siriană, Mar Andrawos Sanna, șef al Congresului pentru limba asiriană și multe 

altele. 

La 10:00, sicriul drapat al liderului spiritual sa plâns, suportate de către 

clerici, care acționează ca purtători Pall, a fost îndepărtat din Mar Gewargis Church 

și plasat într-un dric, urmat de mii de persoane îndoliate din toate cultele creștine 

și musulmani prea, cu lacrimi de durere, vărsare peste fețele lor. Sute de tineri din 

diferitele noastre parohii au urmat sicriul purtând coroane de ghirlande și fotografii 

ale ecleziastică a plecat. 

Atunci când procesiunea a sosit la biserica convoiului Sf. Maria din Naireya, 

final de odihnă locul acestui om sfânt, o mulțime foarte mare a fost congregating 

acolo ore. 

După ce riturile finale au fost administrate în conformitate cu tradiția 

bisericii, atunci toate bocitorii a plătit ultima lor tribut acestui păstor iubit, care și-

a părăsit turma virtuțile le avea ca blândețe, iubire, devotament, bunătate, 

loialitate, iertare, integritate, umanitate și dreptate. trupul său a fost Sfințit 

îngropată în pământ și din consolarea lui de curgere oase și mângâiere inimile celor 

care se roagă în memoria sa. 

Răposatul Mar Yousip Khnanisho a scris multe cărți de rugăciuni, cum ar fi 

Kashkol, o carte de imnuri și a tradus liturgia hirotonirii, sacramentele Bisericii, și 

alții. El a scris multe cărți proprii, inclusiv compozițiile de laudă care urmează să fie 

cântată în zilele de sărbători religioase, multe dintre acestea au fost publicate în 

cartea "Turgama". 

Sacru radiației luminoase care radia de pe fața lui va fi întotdeauna pios adus 

aminte de mii, care aveau privilegiul de a fi avut o audiență cu el. El a urmat cu 

atenție pe urmele Domnului și Stăpânul Său, Isus Hristos, și el este acum în părtășie 

cu El în ceruri. El a predicat toleranță, compasiune, mărinimie și modestie, fidelitate 
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si cum sa se comporte moral. Este necesar ca el să fie comemorat anual și un ospăț 

numit după el, pentru numeroasele audieri atribuite atingerea lui miraculoase sunt 

o dovadă vizibilă că el merită să fie acordat sacrosanctity de Sinodul al Sfântului 

Apostolice catolic asiriana Biserica din Răsărit. Sufletul lui nu se va odihni în pace, 

cu excepția cazului în oamenii pe care îi iubea atât de mult, și a condus timp de mai 

mult de o jumătate de secol, pentru a realiza drepturile date de Dumnezeu cu 

privire la autodeterminare și de securitate într-o patrie pe care le pot apela cu 

mândrie propriile lor. 
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I dedicate this book in memory of His Holiness Mar Dinkha IV,              
Catholicos-Patriarch of The Assyrian Church of the East, Sunday, September 
15, 1935 – Thursday, March 26, 2015, with love, respect, and appreciation. 

 


